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CHARAKTERYSTYKA CEN MIODU 

DIFFERENCES IN HONEY PRICES  

Synopsis. Celem pracy by a charakterystyka cen miodu ró nych producentów oferowanych w sieciach 

hipermarketów. Dane pochodz  z bada  w asnych prowadzonych w styczniu 2006 roku. Z analizy danych 

wynika, e asortyment miodu w Polsce jest szeroki, a najwi ksze zró nicowanie cenowe wyst puj  w ród 

miodów wielokwiatowych, zdecydowanie mniejsze w obr bie miodów odmianowych.  

S owa kluczowe: miód, ceny detaliczne 

Wst p 

Dzia alno  gospodarcza ka dego przedsi biorstwa zawsze powinna by  prowadzona 

z dwóch punktów widzenia. Ze strony ekonomicznej powinna dawa  wymierne rezultaty w 

postaci wzrostu zysków w przedsi biorstwie, które stanowi  satysfakcj  dla firmy. Z drugiej 

strony powinna by  prowadzona z marketingowego punktu widzenia, a jej oferta powinna 

przynosi  korzy ci dla klienta wyra aj ce si  w zaspokojeniu jego potrzeb. W zwi zku z 

powy szym cechy ka dej oferty skierowanej do konsumenta, sk adaj ce si  na sum  jej 

u yteczno ci, s  efektem u ycia instrumentów marketingowych tworz cych tzw. mieszank  

marketingow . Ka dy z czterech instrumentów mieszanki (produkt, cena, dystrybucja i 

promocja) powinien by  traktowany jako zale ny od siebie sposób dzia ania w dziedzinie 

sprzeda y produktu. Oznacza to, e razem tworz  integraln  ca o , przez któr  producent 

mo e wp ywa  na rynek. 

Jednym z istotniejszych we wspó czesnej gospodarce rynkowej i najwyra niej 

oddzia uj cym na klienta elementem marketingu-mix jest cena. Decyduje ona o wysoko ci 

wp ywów, które pozwalaj  na pokrycie kosztów w firmie i osi gniecie zysku, jak równie  jest 

istotn  przes ank  do podj cia decyzji o zakupie. Nale y zauwa y , e cena mo e by  

najszybciej zmieniona w odpowiedzi na zmieniaj ce si  warunki sprzeda y. 

W zwi zku z powy szym celem pracy by a charakterystyka cen miodu oferowanych 

przez ró nych producentów w du ych sieciach handlowych. 
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Definicja ceny 

Cena jest jednym z podstawowych elementów rynku odgrywaj cych istotn  rol  w 

jego funkcjonowaniu. Zdaniem specjalistów od kszta towania ceny w przedsi biorstwie, jest 

to jeden z elementów tworz cy przychody, podczas, gdy pozosta e elementy s  dla firmy 

kosztotwórcze. Z ekonomicznego punktu widzenia definicja ceny nie nastr cza wielu 

trudno ci, bowiem jest to warto  towaru wyra ona w jednostkach pieni nych. Problem 

pojawia si , gdy na cen  patrzymy z marketingowego punktu widzenia. Strzy ewska i 

Rószkiewicz zauwa aj , i  z punktu widzenia sprzedawcy cena, jest to suma pieni dzy, jak  

otrzymuje firma za sprzedany produkt [Strzy ewska i Rószkiewicz 2002]. Z punktu widzenia 

nabywcy, jest to koszt, jaki musi on ponie , aby naby  dany produkt. Ró nice te prowadz  

do ró nych oczekiwa  w ród podmiotów wyst puj cych na rynku. Sprzedawca chce uzyska  

jak najwy sz  cen  „na pó ce”, odbiorca szuka ceny najkorzystniejszej z punktu widzenia 

zaspokojenia jego potrzeb i si y nabywczej. 

Cena jest wyra ona pieni dzem lub innym rodkiem (w czaj c inne dobra i us ugi) 

wymienialnym na prawa w asno ci lub u ytkowania dóbr i us ug [Przyby owski 1998]. 

Wi kszo  zakupywanych na rynku dóbr i us ug wymieniana jest na pieni dze, dlatego dla 

konsumenta istotna jest cena jako okre lenie warto ci nabywanych produktów. Konsumenci 

cz  cen  z korzy ciami, jakie daje im nabycie dobra lub us ugi. Dlatego producenci staraj  

si  tak dopasowywa  ceny oferowanych na rynku produktów, aby w cenach zawarta by a 

warto . Na warto  produktów sk adaj  si  m.in. jako  produktu, zapotrzebowanie na dany 

produkt, ilo  substytutów na rynku, innowacyjno  produktów, marka czy te  

bezpiecze stwo. Jak podkre la Przyby owski i wspó autorzy „...warto  to co  wi cej ni  

niska cena. Warto  wynika z wyobra ni firm, które w ró ny sposób staraj  si  zaspokoi  

potrzeby klienta” [Przyby owski i in. 1998]. 

Ustalanie ceny jest jednym z istotniejszych zada  ka dego przedsi biorstwa. Cena ma 

bezpo redni wp yw na zyski przedsi biorstwa i wp ywa na wielko  sprzeda y, natomiast 

po rednio (z powodu wydajno ci) na koszty firmy. 

Jak podkre laj  Wo  i Zegar „cena nie jest tylko wielko ci  rozliczeniow , ale ma 

zdolno  kreowania dochodów.(...) Przedmiotem troski polityki gospodarczej powinno by  

kszta towanie poziomu i relacji cen odpowiednio do spo ecznych nak adów pracy.(...) W 

miar  rozwoju i unowocze niania si  struktur gospodarczych ywno  relatywnie dro eje, 

taniej  natomiast dobra przemys owe” [Wo  i Zegar 1983]. W zwi zku z powy szym ceny na 

produkty bran y rolno-spo ywczej maj  szczególny charakter. Ich wysoko  w relacji do cen 

rodków produkcji wyznacza poziom op acalno ci poszczególnych asortymentów produkcji. 
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Zmiana cen rodków produkcji w przetwórstwie rolno-spo ywczym w stosunku do zmian cen 

surowców pochodzenia rolniczego wskazuj  na koniunktur  w produkcji i poziom tzw. 

„no yc cenowych”. 

Charakterystyka rynku miodu 

Na ostateczny kszta t rynku miodu sk adaj  si : 

Produkcja miodu, której wielko  jest silnie uzale niona od warunków 

atmosferycznych, ilo ci pasiek i liczby rodzin pszczelich w pasiekach oraz ilo ci 

producentów. W Polsce rednioroczna produkcja miodu w latach 2004-2005 wynosi a 

15 400 ton, z czego oko o 65% sprzedawane jest bezpo rednio konsumentom, oko o 

10% sprzedawane jest bezpo rednio do handlu detalicznego, oko o 24% po rednikom 

i firmom zajmuj cym si  konfekcjonowaniem miodu, a oko o 1% produkowanego 

miodu trafia do przemys u. 

Obrót miodem; jego skal  wyznaczaj  relacje mi dzy jego poda  a popytem oraz 

poziom jego cen na rynku w danym kraju. Relacje te powoduj , e w sytuacji braku 

miodu krajowego dochodzi do jego importu lub przeciwnie, w przypadku jego 

rodzimej nadprodukcji dochodzi do jego eksportu. 

Spo ycie miodu; ilo  spo ywanego miodu w danym kraju zale y przede wszystkim 

od tradycji i kultury jego spo ywania w spo eczno ci. Najwi kszym spo yciem miodu 

w krajach Unii Europejskiej charakteryzuj  si  Niemcy ( rednio 1,5 kg miodu na 

osob  rocznie), a w pozosta ych krajach Unii spo ywa si  go rednio oko o 0,6 

kg/osob  rocznie. Polska wygl da bardzo mizernie na tle pozosta ych krajów Unii, bo 

spo ycie miodu waha si  w przedziale 0,3-0,4 kg rocznie na osob  [Rynek... 2006]. 

Wobec tak niskiego poziomu spo ycia miodu w Polsce wiele organizacji 

pszczelarskich zmierza do propagowania go poprzez wprowadzenie na rynek coraz wi kszego 

asortymentu miodów pszczelich, na przyk ad w postaci: miodu sekcyjnego w plastrach, 

miodu kremowego czy te  miodu w plastikowych rurkach. W preferencjach konsumentów 

obserwuje si  równie  prawid owo , która wskazuje, e najwi kszym zainteresowaniem 

konsumentów cieszy si  miód p ynny, dobrej jako ci i tani [Prabucki 1998]. W zwi zku z 

powy szym producenci miodu decyduj  si  na sprzeda  miodu poprzez ró ne kana y, 

najcz ciej odsprzeda  produktu przetwórcom i detalistom lub sprzeda  bezpo redni . 

Zazwyczaj sprzeda  bezpo rednia do klienta ostatecznego wi e si  z uzyskaniem wy szej 

ceny, ale wobec trudno ci zwi zanych z dotarciem do nabywców finalnych indywidualni 

wytwórcy miodu decyduj  si  na sprzeda  produktu taniej, jednostkom zorganizowanym, 
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które przejmuj  od wytwórcy problem zbytu produktu. O ostatecznej cenie produktu 

nabywanego przez konsumenta w sieci detalicznej decyduj  wi c nie tylko ceny zakupu 

miodu od producenta, ale równie  koszty konfekcjonowania produktu i jego dystrybucji, 

mar e narzucane przez detalistów oraz wszelkie op aty zwi zane z pojawieniem si  produktu 

w sieci detalicznej. 

ród a danych i metoda bada  

ród em danych by y badania cenowe przeprowadzono w najwi kszych punktach 

sprzeda y detalicznej na terenie Bydgoszczy w dniu 25 stycznia 2006 roku. Celem badania 

by o dokonanie spisu cen miodu w opakowaniach szklanych z podzia em na producentów 

dostarczaj cych produkt do sieci hipermarketów. 

W badaniach wykorzystano zestawienia tabelaryczne, które pos u y y do oceny 

statystycznej cen miodu i jego asortymentu w wybranych punktach sprzeda y.  

Wyniki bada  

Cena pe ni wa n  rol  w strategii marketingowej. Z jednej strony wp ywa na wielko  

przychodów ze sprzeda y, a wi c powinna by  jak najwy sza, z drugiej strony jej wzrost dzia a 

hamuj co na zainteresowanie konsumentów, natomiast jej obni enie na ogó  stymuluje popyt. 

Badania cenowe najcz ciej przeprowadza si , gdy przedsi biorstwo : 

wprowadza nowy produkt na rynek i chce okre li  jego cen  docelow , 

rozwa a podwy k  lub obni k  cen i chce przewidzie  wp yw tych zmian na 

popyt, 

przewiduje zmian  polityki cenowej wa nego konkurenta, a co za tym idzie 

chce przewidzie  wp yw tej zmiany na udzia  swojej firmy w rynku, 

zmienia si  sytuacja ca ej kategorii produktów, np. wskutek zniesienia c a, 

uwolnienia cen kontrolowanych itp., co zmusza do ustalania cen od nowa, 

chce optymalizowa  z o on  ofert  cenow  obejmuj c  wiele sk adników lub 

cen  produktu wielowariantowego, 

chce porówna  ceny tych samych produktów oferowanych przez firmy 

konkurencyjne znajduj ce si  na rynku.  

Analiza zebranego materia u badawczego dotycz ca cen ró nych gatunków miodu 

pozwoli a zauwa y , i  najliczniej reprezentowanym w ofercie firm jest miód wielokwiatowy. 

Nale y zauwa y , e firmy dostarczaj  do hipermarketów równie  mniej znane miody 

odmianowe, takie jak: lipowy, gryczany, akacjowy, spadziowy lub nektarowo-spadziowy. 

Polski konsument wybiera g ównie produkty w szklanych opakowaniach, a decyduj ce 
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znaczenie ma ch  dok adnego przyjrzenia si  produktowi, jego konsystencji i barwie [Górski 

i Krajewski 2003-2005]. 

W ofercie firm znajduj  si  miody w ró nych opakowaniach wagowych, od 220 g 

poprzez 370 g, 400 g do 1,4 kg. W ród gramatur najcz ciej wybieranych znajduje si  

s oiczek 400 g, cho  coraz cz ciej obserwuje si  opakowania 370 g. Tak bogata oferta 

powoduje du e trudno ci w analizie cen miodu, dlatego do szczegó owych analiz wybrano 

miody w opakowaniach 370, 400 i 500 gramowych.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy zauwa ono du e zró nicowanie cenowe w 

obr bie ka dego gatunku miodu w opakowaniach 370, 400 i 500 g. Cena miodu 

wielokwiatowego 400 g zawiera a si  w przedziale od 7,48 z  do 8,55 z , przy czym najni sz  

ofert  cenow  mia a firma Huzar w hipermarkecie Auchan (7,48 z ), najwy sz  za  firma 

S decki Bartnik (8,55 z ) w hipermarkecie Geant. Ró nica cenowa wynosi a 1,07 z . 

Hipermarket Auchan oferuje najni sz  cen  miodu wielokwiatowego 400 gramowego, która 

waha si  w przedziale od 7,48 z  do 7,69 z . Najdro ej miód wielokwiatowy 400 gramowy 

mo na zakupi  w hipermarkecie Geant, od 7,49 z  do 8,55 z .  

Tabela 1. Ceny miodu wielokwiatowego w sieciach hipermarketów 

Table 1. Prices of multiflowers honey in hypermarkets 

 

Waga 

Weight Hipermarket 

Hypermarket 
Producent 

Producer 
370g 400g 500g 1,25g 

Marka Auchan  4,48  

Huzar 7,48 10,19 22,79

Apis 7,69  

Andros  

 

AUCHAN 

Nectar  24,99

Nectar 6,92  26,30

Marka Carrefour 4,48 7,74  
 

CARREFOUR 
S decki Bartnik 8,19 6,89 14,99

Marka Tesco 5,99 

Huzar 3,69 7,49 8,29 

S decki Bartnik 8,29  

 

TESCO 

CD SA. Bielsko Bia a 7,72  

Huzar 7,49 10,21 

Marka Leader Price  18,99

Andros  

 

GEANT 

S decki Bartnik 10,39 8,55  24,29

ród o: badanie w asne. 

Source: own study. 

 Dla miodu w opakowaniu 500 gramowym ceny waha y si  od 5,99 z  do 10,21 z . 

Nale y zauwa y , e ró nice cenowe by y znacznie wi ksze ni  w przypadku miodu 400g i 

wynosi y 4,22 z . Najdro sz  ofert  cenow  posiada  hipermarket Geant, a najta sz  

hipermarket Tesco (tabela 1).  
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Ró nice cenowe by y widoczne równie  w przypadku oferty miodów odmianowych. 

Charakterystyce poddano miody odmianowe nektarowe (akacjowy, lipowy i gryczany) oraz 

miód spadziowy wytworzony ze spadzi iglastej. Ceny na miody odmianowe (za wyj tkiem 

miodu spadziowego) w opakowaniach 370g mie ci y si  w przedziale od 6,49 z  do 12,40 z . 

Najdro szy w ofercie hipermarketów by  miód akacjowy. Jego cena waha a si  od 8,03 z  do 

12,40 z , nast pnie miód gryczany (7,39 z  do 9,39 z ), najta szy za  miód lipowy od 6,49 z  

do 8,03 z . Analizuj c tabele 2 zauwa ono, i  ceny miodów odmianowych znajduj cych si  w 

ofercie danego hipermarketu utrzymuj  si  na sta ym poziomie. I tak w hipermarkecie 

Auchan ceny kszta tuj  si  na poziomie 7,39 z , w hipermarkecie Carrefour 8,03 z , natomiast 

w hipermarkecie Tesco wyst puje wyra ne zró nicowanie cen w zale no ci od odmiany 

miodu od 6,49 z  do 8,69 z , co jest spowodowane prawdopodobnie ofert  asortymentu 

pochodz c  od ró nych dostawców. Dokonano równie  analizy miodu spadziowego w 

opakowaniu 400g i stwierdzono, i  tak  ofert  posiadaj  hipermarkety Carrefour, Tesco i 

Geant, a cena tego miodu waha si  od 12,86 z  do 13,19 z . Rozpi to  no yc cenowych jest 

niewielka i wynosi 0,33 z . W ród miodów odmianowych najdro szym jest miód spadziowy, 

który poszukiwany jest przez koneserów miodu. 

Mo na stwierdzi , e ró nice cenowe w przypadku miodów wielokwiatowych s  

znacz ce i wynosz  nawet 4,22 z  dla opakowania 500 g, natomiast w przypadku miodów 

odmianowych s  znacznie mniejsze i wynosz  od 0,33 z  do 2,00 z  dla opakowa  370 g. Z 

informacji uzyskanych od producenta dostarczaj cego miód do hipermarketu wynika, e 

ró nice cenowe miodów oferowanych w analizowanych opakowaniach pojawiaj  si  przede 

wszystkim na skutek ró nic w kosztach nabycia i pochodzenia miodu oraz kosztów 

konfekcjonowania (np. mi dzy innymi zale  od rodzaju opakowania). Okazuje si , e 

produkcja miodu polskiego uzupe niania jest przez import miodu z Chin, Argentyny i 

Meksyku, ale cz sto jest to produkt o w tpliwej jako ci, szczególnie w zakresie cech 

sensorycznych. Problem ten pojawia si  w kontek cie niskiej si y nabywczej polskich 

konsumentów, którzy przy zakupie produktów tradycyjnych i niemarkowych kieruj  si  

przede wszystkim cen . Jak podaj  Górski i Krajewski [2003-2005] zjawisko to jest 

niekorzystne zwa ywszy na to, i  wi kszo  miodu o niskich cenach nie ma tak korzystnych 

cech jak miody najwy szej jako ci. Pidek [2004] wskazuje, e polscy producenci oferuj  na 

rynek produkty niewiadomego pochodzenia, nie zaznaczaj c na etykietach wiarygodno ci 

jako ci tego produktu, a co za tym idzie kraju pochodzenia. Dlatego istotne jest podawanie 

wszelkich informacji sk d pochodzi dany produkt, wówczas konsument wiadomie dokona 

wyboru miodu. Mniej zamo ni konsumenci kupi  miód ta szy, a zamo niejsi miód dro szy 

lub wiadomi w a ciwo ci terapeutycznych miodu zakupi  miód lepszej jako ci, a co za tym 

idzie dro szy.  
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Tabela 2. Ceny miodów odmianowych w sieciach hipermarketów 

Table 2. Prices of various sorts of honey in hypermarkets 

 

Rodzaj miodu odmianowego 

Kind of honey 
Hipermarket 

Hypermarket 

Producent 

Producer 

lipowy [370g] gryczany [370g] akacjowy [370g] spadziowy [400g] 

AUCHAN Auchan 7,39 7,39 - -

Nectar 8,03 - 8,03 -
CARREFOUR 

S decki Bartnik - 8,03 - 13,19

Huzar 6,49 - - -

CD SA. Bielsko Bia a - 9,39 - -TESCO 

S decki Bartnik - - 8,69 12,86

GEANT S decki Bartnik - - 12,40 12,89

  ród o: badanie w asne. 

  Source: own study. 

Podsumowanie 

Cena jest istotnym elementem ka dej strategii marketingowej przedsi biorstwa, która 

wp ywa na wynik finansowy firmy. W przypadku produktów ywno ciowych cena ma 

szczególny charakter, poniewa  jej wysoko  w relacji do cen rodków produkcji wyznacza 

poziom op acalno ci poszczególnych asortymentów produkcji. Miód jest szczególnym 

produktem ywno ciowym, a jego cena jest bardzo zró nicowana i zale na od pochodzenia 

miodu, jego producenta i odmian (gatunków) miodu. Najwi ksz  popularno ci  cieszy si  

miód wielokwiatowy, ale na rynku coraz wi cej pojawia si  miodów odmianowych. 

Zró nicowanie cen miodu widoczne jest g ówne w obr bie miodu wielokwiatowego i wynosi 

nawet 4,22 z  dla opakowa  500 g, natomiast w przypadku miodów odmianowych jest 

mniejsze i wynosi od 0,33 z  do 2,00 z  dla opakowa  370 i 400 gramowych.  
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Sumary: This paper provides a description of honey prices that producers offered in hypermarkets. Data 

come from the author’s study in January 2006. The data analysis demonstrates that there is a wide variety 

of honey in Poland, and the biggest price differentiation exists among multi-florous honeys, while it is 

much smaller in other varieties of honey. 
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